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FOREX GÖRÜNÜM 

TÜRKİYE 

Yurtiçinde siyasi belirsizliğin fiyatlama hareketlerine etkisi devam ediyor. Özellikle koalisyona dair hala belirsizliklerin olması aşağı yönlü hareketi kısıtlarken, 

günün ikinci yarısı dolardaki zayıf seyre rağmen siyasilerin konuşmalarıyla yönünü yukarı çeviren kur, gün sonu kapanışını da 2.7760 seviyesine yakın 

gerçekleştirdi. Koalisyon beklentileri, bugün 14:00’te 3. Kez yapılacak Kılıçdaroğlu – Davutoğlu görüşmesiyle netleştirilecek.  

 

ABD 

• Dün gece açıklanan Federal bütçe açığı beklentilerden yüksek açıklanarak Dolar Endeksi’nde bir miktar geri çekilmeye sebep olsa da;  Fed üyesi Dudley, 

faizlerin güçlü ve istikrarlı ekonomik toparlanmaya yaklaşılması halinde artırılacağını söyledikten sonra Endeks, yükselişine devam etti.  Ayrıca Dudley 

Yuan’da yaşanan gelişmelerin dünyanın kalan kısmında talebe ve emtia fiyatlarında büyük etki yaratacağını söyledi. 

• ABD ekonomisinde makro görünümü göstermesi bakımından açıklanacak perakende satışlar  ve haftalık işsizlik başvuruları verileri Dolar Endeksi’nde 

hareketlilik yaratabilir.  

  

EURO BÖLGESİ 

• Euro Bölgesi'nde Yunanistan anlaşmasının detayları belli oldu. Yunan bankaları kurtarma programı ile acil olarak 10 milyar Euro, yıl sonundan önce de 15 

milyar Euro sermaye alacak. Yunanistan kurtarma anlaşmasındaki ilk gözden geçirmenin ise Ekim ayında olacağı vurgulandı. Ayrıca Cuma günü 

kreditörlerle imzalanan anlaşmanın onaylanabilmesi için Eurogroup'un toplanacağı belirtildi. 

• Dün açıklanan Euro Bölgesi sanayi üretim verileri beklentilerin altında kalarak Euro’da sınırlı bir geri çekilmeye sebep oldu. Bugün de beklentilere paralel 

gelen TÜFE verileri ise piyasayı tatmin etmeyip Euro’da geri çekilmenin devamına mani olamadı. 

 

ASYA/PASİFİK 

• Çin Merkez Bankası PBOC, referans kuru önceki iki günde yüzde 1.6 ve yüzde 1.9 düşürdükten sonra bugün de %1.1 devalüe ederek Yuan’daki değer 

kayıplarını 3. güne taşıdı. Dolar Endeksi de bir miktar değerlenerek piyasada baskı yaratmakta. 

• Japonya'da makine siparişleri verisi aylık bazda beklenenin çok üstünde azalarak USDJPY’de yukarı yönlü bir hareketi etikledi. 

 

EMTİA  

• Çin’in üst üste yaptığı devalüasyonlarla birlikte ‘güvenli liman’ olarak ortaya çıkan Altın 1126 seviyesini görüp 1122’ye kadar geri çekildi. ABD Enerji 

Enformasyon İdaresi’nin 2015 ve 2016 petrol fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Global petrol talebinin değerlendirildiği raporda 2015 talebinin 200 

bin varil daha yaratacağı ifade edilirken, bu artışın son 5 yılın en hızlı artışı olduğu kaydedildi. 2015 toplam talebinin 1,6 milyon varil olacağı vurgulandı. 

OPEC dışı ülkelerin 2015 toplam arz miktarının ise 1,1 milyon olması beklenmektedir. Dün açıklanan ham petrol stoklarının beklentiler paralelinde 1,7 

milyon varil azalması ise petrol fiyatlarında çok fazla hareketlilik yaratmadı.   
 

 

bloomberg 

13 Ağustos  Perşembe

Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

15:30 Temmuz Perakende Satışlar(Aylık) %0,5 -%0,3

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 270 BİN 270 BİN



EUR/USD:1.1136 Desteğinin Altına Sarkmış Durumda 

  

 

Dün açıklanan Euro Bölgesi sanayi üretimi 

beklentilerin üzerinde bir daralma göstererek -%0.4 

oranında gerçekleşti. EURUSD paritesinin veriye ilk 

tepkisi sınırlı da olsa aşağı yönlü olurken, Parite’yi 

tekrar 1.12’li seviyelere taşıyan gelişme Çin 

devalüsyonu sonrası Dolar’da meydana gelen değer 

kayıpları oldu. Bugün ise ABD kanadından gelecek, 

perakende satışlar ve haftalık işsizlik başvurularının 

beklentileri karşılayamaması halinde tekrar 1.1213 

(dünün en yükseği) bölgesine doğru yükseliş 

hamleleri görülebilir. 

 

Teknik olarak incelendiğide; 1.1136 direncini 

kırdıktan sonra satış baskısına maruz kalan 

Parite’de aşağı yönlü seyrin devamı halinde 50 

günlük ortalamaya doğru geri çekilme beklenebilir. 

Olası yükselişlerde ise 1.1136 üzerinde 1.1245 

direnci takip edilebilir.  

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

EURUSD 1.1120 # 1.0981 1.1375 3.59% 55.98 14.74 1.0787 1.1371 22% 19%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1.1449

Uzun Vade Direnç 2 1.1332

Periyod Direnç 1 1.1253

1 Gün % PİVOT 1.1136

5 Gün % Destek 1 1.1057

Aylık % Destek 2 1.0940

2015 Destek 3 1.0861-8.09

-0.48

1.78

 %Değişim

0.91



USD/TRY: 2.7780 Desteğinde Tutunma Çabası Sürüyor 

Çin devalüasyonu sonrası dün Dolar Endeksi’nde 

meydana gelen değer kaybı, Türk Lirası’nı gelişen 

ülke para birimleri içinde öne çıkaran bir unsur 

oldu ve gün içinde 2.76- 2.78 bandında 

dalgalanan USDTRY, kapanışını 2.7774 

seviyesinden yaptı. Bugün ise ABD’den gelecek 

veriler Parite’de bir miktar volatilite yaratabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğide; dün 2.7780 

desteğini aşağı yönlü kırdıktan sonra gelen 

alımlarla toparlanan Parite için ADX indikatörü 

güçlü bir trend varlğına işaret etmekte. Yükselişin 

devamı halinde ilk direnç noktası 2.7971’de 

bulunurken, destekler 2.7653 ve 2.7329 

seviyelerinde. 

Kısa Vade Direnç3 2.8044

Uzun Vade Direnç 2 2.7956

Periyod Direnç 1 2.7838

1 Gün % PİVOT 2.7750

5 Gün % Destek 1 2.7632

Aylık % Destek 2 2.7544

2015 Destek 3 2.7426-15.93

-0.26

0.00

 %Değişim

-4.75

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

USDTRY 2.7776 # 2.7547 2.5335 -8.03% 60.84 39.34 2.6052 2.8060 95% 97%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD



XAU/USD: 1122’den Direnç Görmekte 

Çin’den gelen ikinci devalüasyon haberi sonrası 

dün Dolar Endeksi’ndeki geri çekilmeleri fiyatlayan 

Altın gün içinde 1125 seviyesini test ettikten sonra 

kapanışını 1124 seviyesinden yaparak yükselişini 

beşinci güne taşıdı. Bugün bir miktar satışla 

kaşılaşan değerli metalde ABD verileri ve Dolar 

Endeksi’ndeki seyir yön belirleyici olabilir. 

 

Teknik olarak incelendiğide; dün gördüğü en 

yüksek seviyeyi bugün de test eden Parite, 

gördüğü dirençle hız kesmiş durumda. Satış 

baskısının artması halinde 1110 desteğine doğru 

bir geri çekilme beklenebilecekken, yönün pozitife 

dönmesi durumunda 1142 direncine doğru alımlr 

gelebilir. 

Parite Fiyat 20 vs 200 

spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün

FİBONACCİ 1 

yıl

FİBONACCİ 3 

yıl

XAUUSD 1121.40 # 1101.52 1190.35 8.06% 52.49 46.15 1074.77 1229.35 18% 6%

Ortalama 20 gün
Ortalama 200 

gün
-2SD +2SD

Kısa Vade Direnç3 1156.13

Uzun Vade Direnç 2 1140.85

Periyod Direnç 1 1132.46

1 Gün % PİVOT 1117.18

5 Gün % Destek 1 1108.79

Aylık % Destek 2 1093.51

2015 Destek 3 1085.12-5.57

-0.20

2.69

 %Değişim

-3.03



Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar 

RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır;  70’in üstü aşırı 

alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder. 
 
SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, 

standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, risk in çok olduğunun ve 

oynaklığın göstergesidir. 

Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. 

Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement):  Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, 

Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. 

 

ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan 

değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret 

etmektedir. ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin 

zayıfladığına işaret eder. 

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.

  Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.

Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.

1 ve 3 yıllık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, %99-100 seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir.

Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı

Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir.

Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.



Yasal Çekinceler:  
 

İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek  Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. 

 

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri 

tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize 

uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda 

yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, 

görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan 

yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz. 
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